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***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta üldiste 
tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta
(KOM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0241),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0116/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Nõukogu 22. juuli 2008. aasta määrus
(EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse 
üldiste tariifsete soodustuste kava 
ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. 
detsember 2011, ja mida on pikendatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega
(EL) nr ... millega muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ) nr 732/2008, kohaldatakse 
üldiste tariifsete soodustuste kava (edaspidi
„kava”) suhtes nii kaua, kuni hakatakse 
kohaldama käesolevat määrust. Pärast seda 
jätkuks kava kohaldamine tähtajatult. Siiski 
tuleks kava viis aastat pärast selle 
jõustumist läbi vaadata.

(6) Nõukogu 22. juuli 2008. aasta määrus
(EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse 
üldiste tariifsete soodustuste kava 
ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. 
detsember 2011, ja mida on pikendatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega
(EL) nr ... millega muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ) nr 732/2008, kohaldatakse 
üldiste tariifsete soodustuste kava (edaspidi
„kava”) suhtes nii kaua, kuni hakatakse 
kohaldama käesolevat määrust. Pärast seda 
jätkuks kava kohaldamine 10 aasta 
jooksul, välja arvatud vähimarenenud 
riikide suhtes kohaldatava erikorra osas, 
mille kohaldamine peaks jätkuma
tähtajatult. Kava vaadatakse viis aastat 
pärast selle jõustumist läbi.

Or. en

Selgitus

The European Commission proposes an open-ended regulation, with no limited duration. 
Given the major changes proposed, and that this is the first time the European Parliament has 
the possibility to contribute to this regulation under the Ordinary Legislative Procedure, it 
would be more appropriate to propose a limited duration of ten years. This would still be a 
period long enough in order to ensure predictability and stability, and would also coincide 
with the timeframe presently set out for the guidelines for the application of the scheme of 
generalised tariff preferences. The Everything But Arms scheme should however, as has been 
the case up to now, be open-ended.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selline tollimaksu vähendamine peaks 
olema piisavalt suur, et see motiveeriks 
ettevõtjaid kasutama kavas pakutavaid 
võimalusi. Seetõttu peaks väärtuseliste 
tollimaksude vähendamine olema 
kindlasummaline 3,5 protsendipunkti
enamsoodustusrežiimi tollimaksumäärast, 
samas kui tekstiili ja tekstiiltoodete puhul 
tuleks selliseid tollimakse vähendada 20 % 
võrra. Koguselisi tollimakse tuleks 
vähendada 30 % võrra. Kui tollimaksude 
puhul nähakse ette tollimaksu alammäär, ei 
peaks seda alammäära kohaldama.

(19) Selline tollimaksu vähendamine peaks 
olema piisavalt suur, et see motiveeriks 
ettevõtjaid kasutama kavas pakutavaid 
võimalusi. Seetõttu peaks väärtuseliste 
tollimaksude vähendamine olema 
kindlasummaline 4 protsendipunkti
enamsoodustusrežiimi tollimaksumäärast, 
samas kui tekstiili ja tekstiiltoodete puhul 
tuleks selliseid tollimakse vähendada 20 % 
võrra. Koguselisi tollimakse tuleks 
vähendada 30 % võrra. Kui tollimaksude 
puhul nähakse ette tollimaksu alammäär, ei 
peaks seda alammäära kohaldama.

Or. en

Selgitus

Kava atraktiivsust tuleb suurendada, sest praegune vähendamismäär on nii väike, et 
soodustuste taotlemisega seotud lisabürokraatia kaalub selle sageli üles. Et paljud 
konkurentsivõimelisema majandusega riigid jäetakse kavast välja, on võimalik kavasse 
jäävatele madala ja keskmise sissetulekuga riikidele mõeldud soodustusi veidi suurendada.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „riigid” − riigid ja territooriumid, kel 
on olemas tolliasutus;

Or. en

Selgitus

Et vältida segadust seoses käesolevas määruses kasutatud „riigi” mõistega, tuleb mõistet 
selgitada.



PE473.824v02-00 8/27 PR\886901ET.doc

ET

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b ei kohaldata 
vähimarenenud riikide puhul.

2. Lõiget 1 ei kohaldata vähimarenenud 
riikide puhul.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, et seni kuni ÜRO liigitab riigi vähimarenenud riigiks, kohaldatakse tema 
suhtes korda „kõik peale relvade”.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Riikide suhtes, kes on läbirääkimised, 
mis puudutavad Euroopa Liiduga 
sõlmitavat kahepoolset turulepääsu 
sooduskorra kokkulepet, mida 
poolelioleva ratifitseerimisprotsessi tõttu 
veel ei kohaldata, käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevaks lõpule viinud, 
lõike 1 punkti a kahe aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist ei 
kohaldata.

Or. en

Selgitus

Riiki, kes on saavutanud Euroopa Liiduga turulepääsu sooduskorra osas kokkuleppe, kuid kes 
ei saa vastavat kokkulepet poolelioleva ratifitseerimisprotsessi tõttu määruse jõustumise 
hetkel veel kohaldada, ei tohiks GSP kavast kohe algusest peale välja jätta. Selline säte on 
vajalik selleks, et vältida üleminekuperioodil enamsoodustusrežiimi tollimaksude 
taaskehtestamist, mis võivad riigi jaoks, kes soovib Euroopa Liiduga kaubandussuhteid 
tugevdada, kaubanduses häireid tekitada.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kohaldatakse vastavalt lõikele 3 ja artikli 
4 lõike 1 punkti a alusel tehtud otsust 
soodustatud riigi väljajätmise kohta GSP 
raames soodustatud riikide loetelust alates 
kuupäevast, mil möödub üks aasta
kõnealuse otsuse jõustumisest;

a) kohaldatakse vastavalt lõikele 3 ja artikli 
4 lõike 1 punkti a alusel tehtud otsust 
soodustatud riigi väljajätmise kohta GSP 
raames soodustatud riikide loetelust alates 
kuupäevast, mil möödub kaks aastat
kõnealuse otsuse jõustumisest;

Or. en

Selgitus

Kõiki üleminekumeetmeid tuleb kohaldada sama kaua.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3,5
protsendipunkti võrra. GSP jaotistesse XIa 
ja XIb kuuluvate toodete puhul 
vähendatakse nimetatud maksu 20 % võrra.

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 4 protsendipunkti
võrra. GSP jaotistesse XIa ja XIb 
kuuluvate toodete puhul vähendatakse 
nimetatud maksu 20 % võrra.

Or. en

Selgitus

Kava atraktiivsust tuleb suurendada, sest praegune vähendamismäär on nii väike, et 
soodustuste taotlemisega seotud lisabürokraatia kaalub selle sageli üles. Et paljud 
konkurentsivõimelisema majandusega riigid jäetakse kavast välja, on võimalik kavasse 
jäävatele madala ja keskmise sissetulekuga riikidele mõeldud soodustusi veidi suurendada.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku 
väärtuselise tollimaksu soodusmääradega, 
mis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 
732/2008 artiklile 6 ja mida kohaldatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, 
nähakse ette käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud toodete suhtes tollimaksu 
vähendamine rohkem kui 3,5
protsendipunkti võrra, kohaldatakse 
kõnealuseid tollimaksu soodusmäärasid.

3. Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku 
väärtuselise tollimaksu soodusmääradega, 
mis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 
732/2008 artiklile 6 ja mida kohaldatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, 
nähakse ette käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud toodete suhtes tollimaksu 
vähendamine rohkem kui 4
protsendipunkti võrra, kohaldatakse 
kõnealuseid tollimaksu soodusmäärasid.

Or. en

Selgitus

Kava atraktiivsust tuleb suurendada, sest praegune vähendamismäär on nii väike, et 
soodustuste taotlemisega seotud lisabürokraatia kaalub selle sageli üles. Et paljud 
konkurentsivõimelisema majandusega riigid jäetakse kavast välja, on võimalik kavasse 
jäävatele riikidele mõeldud soodustusi veidi suurendada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Teabevahetuse hõlbustamiseks ja 
läbipaistvuse suurendamiseks hoolitseb 
komisjon ka selle eest, et GSP jaotisi 
puudutavate statistiliste andmete lisamine 
avalikku andmebaasi toimuks 
korrapäraste ajavahemike järel. 

Or. en

Selgitus

Et läbivaatamine oleks kõigi asjaosaliste jaoks läbipaistvam, tuleb statistilisi andmeid, mille 
alusel läbivaatamine toimub, avaldada korrapäraste ajavahemike järel ja seda ka loetelu 
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läbivaatamiskordade vahel. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon jälgib säästva arengu ja hea 
valitsemistava edendamiseks kohaldatava 
stimuleeriva erikorra kohaste tariifsete 
soodustuste andmise kuupäevast alates 
VIII lisas loetletud konventsioonide 
ratifitseerimise ja tegeliku rakendamise 
seisu, analüüsides asjakohaste 
järelevalveorganite järeldusi ja soovitusi.

1. Komisjon jälgib säästva arengu ja hea 
valitsemistava edendamiseks kohaldatava 
stimuleeriva erikorra kohaste tariifsete 
soodustuste andmise kuupäevast alates 
VIII lisas loetletud konventsioonide 
ratifitseerimise ja tegeliku rakendamise 
seisu ning järelevalveorganitega tehtavat 
koostööd, analüüsides asjakohaste 
järelevalveorganite järeldusi ja soovitusi.

Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõikes 1 sätestatud kohustused hõlmavad ka korrapärase järelevalvega nõustumist 
ning järelevalvemenetlustes osalemist ja koostöö tegemist. Seetõttu peab Euroopa Komisjon 
korrapärase hindamise käigus hindama ka seda aspekti. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon esitab artikli 37 a kohast 
konfidentsiaalset teavet kaitstes Euroopa 
Parlamendile aruande, milles ta esitab 
oma uurimise tulemused ja põhjendatud 
järeldused, milleni on ta jõudnud kõigi 
asjakohaste faktiliste ja õigusalaste 
küsimuste suhtes. Hiljemalt kuus kuud 
pärast aruande esitamist Euroopa 
Parlamendile avaldab komisjon aruande. 
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Or. en

Selgitus

GSP kava määruse kaitsesätted peavad olema kooskõlas muude Euroopa Liidu kehtestatud 
kaitsesätetega ning Euroopa Parlamendile tuleb nende määruse rakendamise oluliste 
aspektide kohta kogu teave esitada. Konfidentsiaalsust puudutavad erisätted on igal juhul 
vajalikud, nagu rõhutati nn I koondettepaneku (KOM(2011)0082) kohta tehtud 
horisontaalsetes muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui faktide põhjal on lõplikult kindlaks 
tehtud, et artikli 22 lõikes 1 sätestatud 
tingimused ei ole täidetud, võtab komisjon 
artikli 38 lõikes 3 sätestatud 
kontrollimenetluse korras vastu otsuse 
uurimise ja menetluse lõpetamise kohta.
See otsus avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas. Uurimine loetakse lõpetatuks, kui 
otsust ei avaldata artikli 24 lõikes 4 
osutatud tähtaja jooksul ning mis tahes 
kiireloomulised ennetusmeetmed kaotavad 
automaatselt kehtivuse.

Kui faktide põhjal on lõplikult kindlaks 
tehtud, et artikli 22 lõikes 1 sätestatud 
tingimused ei ole täidetud, võtab komisjon 
artikli 38 lõikes 3 sätestatud 
kontrollimenetluse korras vastu otsuse 
uurimise ja menetluse lõpetamise kohta.
See otsus avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas. Uurimine loetakse lõpetatuks, kui 
otsust ei avaldata artikli 24 lõikes 4 
osutatud tähtaja jooksul ning mis tahes 
kiireloomulised ennetusmeetmed kaotavad 
automaatselt kehtivuse. Mis tahes 
tollimaks, mida nende ajutiste meetmete 
alusel on kogutud, kuulub hüvitamisele.

Or. en

Selgitus

GSP kava määruse kaitsesätted peavad olema kooskõlas muude Euroopa Liidu kehtestatud 
kaitsesätetega. Kui ühise tollitariifistiku tavapäraste maksumäärade taaskehtestamise 
tingimused ei olnud täidetud, tuleb tollimaks soodustatud riigile hüvitada. 
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki I 
jao kohaldamist, kaotab komisjon oma 
algatusel ning artikli 38 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetluse korras iga aasta 
1. jaanuaril GSP 11 b jaotise toodete ning 
kombineeritud nomenklatuuri koodide 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000, ja 38249097 alla 
kuuluvate toodete suhtes kehtestatud 
tariifsed soodustused, millele on osutatud 
artiklites 7 ja 13, kui need tooted (loetletud 
vastavalt V või IX lisas) on pärit 
soodustatud riigist ja nende koguimport:

1. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki I 
jao kohaldamist, kaotab komisjon oma 
algatusel ning artikli 38 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetluse korras iga aasta 
1. jaanuaril GSP 11 a ja 11 b jaotise
toodete ning kombineeritud nomenklatuuri 
koodide 22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000, ja 38249097 alla 
kuuluvate toodete suhtes kehtestatud 
tariifsed soodustused, millele on osutatud 
artiklites 7 ja 12, kui need tooted (loetletud 
vastavalt V või IX lisas) on pärit 
soodustatud riigist ja nende koguimport:

Or. en

Selgitus

Tekstiili suhtes kohaldatavat kaitseklauslit tuleks kohaldada nii tekstiili kui ka rõivaste suhtes. 
Nende kahe sektori erinev kohtlemine ei ole ei majanduslikult ega tehniliselt piisavalt 
põhjendatud. Korrigeerida tuleb ka algses tekstis olnud viidet ühele artiklile.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ületab I lisas loetletud kõikidest riikidest 
ja kõikidelt territooriumidelt pärit GSP 
11 b jaotise toodete puhul mis tahes 
kaheteistkümne kuu pikkuse ajavahemiku 
jooksul IV lisa punktis 2 nimetatud osa 
Euroopa Liitu saabuvate GSP 11 b jaotise
toodete impordi väärtusest.

b) ületab II lisas loetletud kõikidest 
riikidest ja kõikidelt territooriumidelt pärit 
GSP 11 a ja 11 b jaotise toodete puhul mis 
tahes kaheteistkümne kuu pikkuse 
ajavahemiku jooksul IV lisa punktis 2 
nimetatud osa Euroopa Liitu saabuvate 
GSP 11 a ja 11 b jaotise toodete impordi 
väärtusest.

Or. en
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Selgitus

Tekstiili suhtes kohaldatavat kaitseklauslit tuleks kohaldada nii tekstiili kui ka rõivaste suhtes. 
Nende kahe sektori erinev kohtlemine ei ole ei majanduslikult ega tehniliselt piisavalt 
põhjendatud. Parandada tuleb ka komisjoni algses tekstis olnud viga, mis seisneb valele lisale 
osutamises.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki I 
jao kohaldamist, võidakse soodustatud 
riikidest pärit ning määrusega (EMÜ) nr 
2658/87 kehtestatud ühtse tollitariifistiku 
gruppidesse 1–24 kuuluvate toodete suhtes 
kehtestada eriline järelevalvemehhanism, 
et vältida häireid Euroopa Liidu turul.
Komisjon võtab artikli 38 lõikes 3
sätestatud kontrollimenetluse korras omal 
algatusel või liikmesriigi taotlusel pärast 
põllumajanduse või kalanduse ühist 
turukorraldust käsitleva asjaomase 
komiteega konsulteerimist vastu otsuse 
nimetatud erilise järelevalvemehhanismi 
kehtestamise kohta ning määrab tooted, 
mille suhtes seda järelevalvemehhanismi 
kohaldatakse.

1. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki I 
jao kohaldamist, võidakse soodustatud 
riikidest pärit ning määrusega (EMÜ) nr 
2658/87 kehtestatud ühtse tollitariifistiku 
gruppidesse 1–24 kuuluvate toodete suhtes 
kehtestada eriline järelevalvemehhanism, 
et vältida häireid Euroopa Liidu turul.
Komisjon võtab artikli 38 lõikes 2
sätestatud nõuandemenetluse korras omal 
algatusel või liikmesriigi taotlusel pärast 
põllumajanduse või kalanduse ühist 
turukorraldust käsitleva asjaomase 
komiteega konsulteerimist vastu otsuse 
nimetatud erilise järelevalvemehhanismi 
kehtestamise kohta ning määrab tooted, 
mille suhtes seda järelevalvemehhanismi 
kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Järelevalvemeetmete vastuvõtmiseks on otstarbekas kasutada nõuandemenetlust, arvestades 
meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmisega. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid saadavad kuue nädala 2. Liikmesriigid saadavad nõukogu 
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jooksul pärast iga kvartali lõppu
Eurostatile oma statistilised andmed 
toodete kohta, mille suhtes on tariifsete 
soodustuste alusel lubatud kohaldada 
asjakohase kvartali jooksul vaba ringluse 
tolliprotseduuri vastavalt nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 471/2009. Kõnealused 
andmed, milles osutatakse kombineeritud 
nomenklatuuri koodidele, ja vajaduse 
korral ka TARICi koodidele, näitavad 
päritoluriikide kaupa väärtusi, koguseid ja 
muid täiendavaid ühikuid, mida nõutakse 
vastavalt selle määruse määratlustele.

määruse (EÜ) nr 471/2009 artikli 8 lõikes 
1 ettenähtud aja jooksul Eurostatile oma 
statistilised andmed toodete kohta, mille 
suhtes on tariifsete soodustuste alusel 
lubatud kohaldada asjakohase ühekuulise 
vaatlusperioodi jooksul vaba ringluse 
tolliprotseduuri vastavalt nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 471/2009. Kõnealused 
andmed, milles osutatakse kombineeritud 
nomenklatuuri koodidele, ja vajaduse 
korral ka TARICi koodidele, näitavad 
päritoluriikide kaupa väärtusi, koguseid ja 
muid täiendavaid ühikuid, mida nõutakse 
vastavalt selle määruse määratlustele.
Eurostat levitab neid statistilisi andmeid 
vastavalt nimetatud määruse artiklile 10.

Or. en

Selgitus

Et menetlused oleks kõigi asjaosaliste jaoks läbipaistvamad ning eksportijad ja importijad 
oleksid teadlikud sellest, et toodet võidakse astmestada, peab statistiliste andmete avaldamine 
toimuma muu kaubandusstatistikat puudutavate sätete kohaselt korrapäraste ajavahemike 
järel.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
üheaegselt Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavaks.

Or. en

Selgitus

Pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist tuleb nüüd Euroopa Parlamenti ja nõukogu teavitada 
ühel ja samal ajal ning üldjuhul sisaldub see lõige artiklis, milles sätestatakse delegeeritud 
õigusakti vastuvõtmine. 
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 a
1. Käesoleva määruse alusel saadud 
teavet kasutatakse ainult selleks, milleks 
seda nõuti.
2. Käesoleva määruse alusel saadud mis 
tahes teavet, mis on oma loomult 
konfidentsiaalne või mis on esitatud 
konfidentsiaalsena, ilma selle teabe andja 
sellekohase loata ei avalikustata.
3. Igas konfidentsiaalsustaotluses 
märgitakse põhjus, miks teave on 
konfidentsiaalne. Kui teabe andja ei soovi 
teavet avalikustada ega luba seda üldises 
või kokkuvõtlikus vormis avaldada ning 
kui ilmneb, et konfidentsiaalsustaotlus ei 
ole põhjendatud, võib kõnealuse teabe 
jätta arvesse võtmata.
4. Teavet peetakse igal juhul 
konfidentsiaalseks, kui on tõenäoline, et 
selle avaldamisel on teabe andjale või 
sellise teabe allikale märkimisväärselt 
ebasoodne mõju.
5. Lõigete 1–4 kohaldamine ei piira liidu 
asutusi osutamast üldisele teabele ja 
eelkõige käesoleva määruse alusel tehtud 
otsuste põhjustele. Need asutused peavad 
siiski arvesse võtma asjaomaste füüsiliste 
ja juriidiliste isikute õigustatud huve, et 
nende ärisaladusi ei avaldataks. 

Or. en

Selgitus

GSP kava määruse kaitsesätted peavad olema kooskõlas muude Euroopa Liidu kehtestatud 
kaitsesätetega ning Euroopa Parlamendile tuleb nende määruse rakendamise oluliste 
aspektide kohta kogu teave esitada. Konfidentsiaalsust puudutavad erisätted on igal juhul 
vajalikud, nagu rõhutati nn I koondettepaneku (KOM(2011)0082) kohta tehtud 
horisontaalsetes muudatusettepanekutes.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4 – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komitee arvamuse saamiseks 
kasutatakse kirjalikku menetlust, siis 
lõpetatakse see menetlus tulemuseta, kui 
eesistuja arvamuse esitamisele määratud 
tähtaja jooksul nii otsustab või 
komiteeliikmete enamus seda nõuab.

Or. en

Selgitus

Juhuks, kui määruse (EL) nr 182/2011 artikli 8 kohaselt taotletud arvamuse saamiseks 
kasutatakse kirjalikku menetlust, tuleb täpsustada menetluse käiku. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab iga kahe aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande sooduskorra mõju kohta, mis 
hõlmab kahte viimast aastat ning milles 
käsitletakse kõiki artikli 1 lõikes 2 
osutatud sooduskordasid.

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
igal aastal aruande käesoleva määruse 
kohaldamise ja rakendamise kohta. 
Aruandes käsitletakse kõiki artikli 1 
lõikes 2 osutatud sooduskordasid, sh 
kaubandustõketega seotud kohustusi, 
ning selles esitatakse kokkuvõte statistika 
ja soodustatud riikide ja territooriumidega 
peetava kaubavahetuse arengu kohta.
2. Üldiste soodustuste komitee ja Euroopa 
Parlament analüüsivad nimetatud 
aruande põhjal kava mõju. Euroopa 
Parlament võib kutsuda komisjoni oma 
vastutava komisjoni koosolekule, kus 
komisjon tutvustaks ja selgitaks käesoleva 
määruse täitmisega seotud mis tahes 
küsimusi.
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3. Komisjon avaldab aruande hiljemalt 
kuue kuu jooksul pärast selle esitamist 
üldiste soodustuste komiteele ja Euroopa 
Parlamendile.

Or. en

Selgitus

Aruandega seotud kohustused peavad määruses olema selgelt määratletud.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kava kohaldatakse kümne aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest. See tähtaeg ei kehti siiski 
vähimarenenud riikide suhtes 
kohaldatavate erikordade puhul ega 
käesoleva määruse muude sätete puhul 
selles osas, nagu neid kohaldatakse koos 
kõnealuste erikordadega.

Or. en

Selgitus

The European Commission proposes an open-ended regulation, with no limited duration. 
Given the major changes proposed, and that this is the first time the European Parliament has 
the possibility to contribute to this regulation under the Ordinary Legislative Procedure, it 
would be more appropriate to propose a limited duration of ten years. This would still be a 
period long enough in order to ensure predictability and stability, and would also coincide 
with the timeframe presently set out for the guidelines for the application of the scheme of 
generalised tariff preferences. The Everything But Arms scheme should however, as has been 
the case up to now, be open-ended.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa V − uus tekst
Komisjoni ettepanek

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

HS-
kood Kirjeldus Tundlik/mittetundlik

280519
Leelismetallid/leelismuldmetallid, v.a naatrium ja 
kaltsium NS

280530
Haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (ehedana, 
segudena või sulamitena) NS

281820 Alumiiniumoksiid (välja arvatud tehiskorund) NS

310221 Ammooniumsulfaat NS

310240
Ammooniumnitraadi ja kaltsiumkarbonaadi või muude 
anorgaaniliste ainete (mis ei ole väetised) segu NS

310250 Naatriumnitraat NS

310260
Kaltsiumnitraat ja ammooniumnitraat kaksiksoolana ja 
nende ainete segud NS

780199
78.01s mujal nimetamata survetöötlemata plii, v.a 
rafineeritud plii NS

810194
Survetöötlemata volfram, sh üksnes paagutamise teel 
saadud kangid NS

810411
Survetöötlemata magneesium magneesiumisisaldusega 
vähemalt 99,8% massist NS

810419 Survetöötlemata magneesium (v.a 8104.11) NS

810720 Survetöötlemata kaadmium; pulbrid NS
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810820 Survetöötlemata titaan; pulbrid NS

810830 Titaanijäätmed ja -jäägid NS

Or. en

Selgitus

Et paljud konkurentsivõimelisema majandusega riigid jäetakse kavast välja, on võimalik kava 
arengupotentsiaali suurendamiseks kohaldusala laiendada. Kohaldusala laiendamisel tuleb 
valida muidugi sellised tooted, mis on kavasse jäävate riikide jaoks arvestatava väärtusega, 
ning samas tuleb vältida vähimarenenud riikide ja ELi tööstuse kahjustamist. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa V − uus tekst

Komisjoni ettepanek

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

HS-kood Kirjeldus Tundlik/mitte
tundlik

3103 10 Superfosfaadid S

3105 Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte või 
kolme järgmistest toiteelementidest: lämmastik, fosfor ja 
kaalium; muud väetised; grupi 31 tooted tablettidena vms 
kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg

S

ex grupp 32 Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; 
värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud 
mastiksid; tint; välja arvatud rubriikide 3204 ja 3206 tooted 
ning välja arvatud alamrubriikide 3201 20 00, 3201 90 20, 
ex 3201 90 90 (eukalüpti parkaineekstraktid), ex 3201 90 90 
(gambiiri- ja mürobalaaniviljadest saadavad 
parkaineekstraktid) ja ex 3201 90 90 (muud taimsed 
parkimisekstraktid) tooted

NS

3204 Kindla või muutuva keemilise koostisega orgaanilised 
sünteesvärvained; grupi 32 märkuses 3 nimetatud 
orgaaniliste sünteesvärvainete baasil saadud tooted; 
fluorestsentsvalgenditena või luminofooridena kasutatavad 
sünteetilised orgaanilised tooted, mis on kindla või muutuva 

S
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keemilise koostisega

3206 Muud värvained; grupi 32 märkuses 3 nimetatud 
valmistised, v.a rubriikide 3203, 3204 ja 3205 tooted; 
luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted, mis on 
kindla või muutuva keemilise koostisega

S

33. peatükk Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja 
kosmeetikatooted ning hügieenivahendid

NS

34. peatükk Seep, pindaktiivsed orgaanilised ained, pesemisvahendid, 
määrdeained, tehisvaha, vahavalmistised, poleerimis- ja 
puhastusvahendid, küünlad jms tooted, voolimispastad, 
stomatoloogiline vaha ja hambaravis kasutatavad 
kipsisegud

NS

3501 Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid S

3502 90 90 Albuminaadid ja muud albumiini derivaadid NS

3503 00 Želatiin (k.a töödeldud või töötlemata pinnaga nelinurksete 
(sh ruudukujuliste) lehtedena, värvitud või värvimata) ja 
selle derivaadid; kalaliim; muud loomsed liimid, v.a rubriigi 
3501 kaseiinliimid

NS

3504 00 00 Peptoonid ja nende derivaadid; mujal nimetamata valgud ja 
nende derivaadid; kroomitud või kroomimata naha pulber

NS

3505 10 50 Esterdatud ja eeterdatud tärklised NS

3506 Mujal nimetamata valmisliimid ja muud valmisadhesiivid; 
liimide või adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted 
jaemüügiks pakendatuna netomassiga kuni 1 kg

NS

3507 Ensüümid; mujal nimetamata ensüümivalmistised S

36. peatükk Lõhkeained; pürotehnilised tooted; tuletikud; pürofoorsed 
sulamid; teatavad kergsüttivad valmistised

NS

37. peatükk Foto- ja kinokaubad NS

ex grupp 38 Mitmesugused keemiatooted, v.a rubriikide 3802 ja 3817 00, 
alamrubriikide 3823 12 00 ja 3823 70 00, ja rubriigi 3825 
tooted ning alamrubriikide 3809 10 ja 3824 60 tooted

NS

3802 Aktiivsüsi; aktiveeritud looduslikud mineraaltooted; loomne 
süsi, k.a ammendatud loomne süsi

S

3817 00 Alküülbenseenide segud ja alküülnaftaleenide segud, v.a 
rubriikide 2707 ja 2902 tooted

S

3823 12 00 Oleiinhape S

3823 70 00 Tööstuslikud rasvalkoholid S
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3825 Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal 
nimetamata jäätmed; olmejäätmed; reoveesetted; muud 
grupi 38 märkuses 6 nimetatud jäätmed

S

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku V lisas jäeti termin „6b” eksikombel välja. GSP kava jaotis 6b peaks 
katma käesoleva muudatusettepanekuga kasutusele võetud tariifide ridasid.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa IX − uus tekst
Komisjoni ettepanek

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

HS-kood Kirjeldus Tundlik/mittetundlik

280519
Leelismetallid/leelismuldmetallid, v.a naatrium ja 
kaltsium NS

280530
Haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (ehedana, 
segudena või sulamitena) NS

281820 Alumiiniumoksiid (välja arvatud tehiskorund) NS

780199
78.01s mujal nimetamata survetöötlemata plii, v.a 
rafineeritud plii NS

Or. en

Selgitus

Et paljud konkurentsivõimelisema majandusega riigid jäetakse kavast välja, on võimalik kava 
arengupotentsiaali suurendamiseks kohaldusala laiendada. Kohaldusala laiendamisel tuleb 
valida muidugi sellised tooted, mis on kavasse jäävate riikide jaoks arvestatava väärtusega, 
ning samas tuleb vältida vähimarenenud riikide ja ELi tööstuse kahjustamist. 
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Liit on võimaldanud arenguriikidele Euroopa turule sisenemisel üldiste tariifsete 
soodustuste kava (GSP kava) raames kaupade vähendatud tollimaksude näol ühepoolseid 
kaubandussoodustusi 1971. aastast alates. Need kaubandussoodustused on ELi välispoliitika 
üldiste eeskirjade kohaselt osa ELi ühisest kaubanduspoliitikast. Varem on neid soodustusi 
rakendatud nõukogu määrustega. Kõige viimane kava pärineb 2008. aastast ning see on nüüd 
kavas läbi vaadata. Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevalt kohaldatakse selle määruse 
suhtes esimest korda seadusandlikku tavamenetlust.

Üldiste tariifsete soodustuste kui peamise kaubandusmeetme eesmärk on anda arenguriikidele 
võimalus senisest suuremal määral rahvusvahelises kaubanduses kaasa lüüa ja teenida sel teel 
suuremat eksporditulu, mis toetavad sissetuleku suurenemist ja arenguriikide säästva arengu 
ja vaesuse vähendamise poliitika strateegiate rakendamist.

Kava kohase ELi impordi väärtus ulatus 2009. aastal ligikaudu 60 miljardi euroni, mis 
moodustas ELi koguimpordist 4%.

GSP hõlmab kolme eraldi soodusrežiimi:
− „Tavaline” GSP. 
− Säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatav stimuleeriv erikord, mida 
tuntakse kui „GSP+”. Selle raames on võimalik tollimakse veelgi rohkem vähendada ning 
toetada sellega kõige ebasoodsamas olukorras olevaid arenguriike selliste rahvusvaheliste 
konventsioonide ratifitseerimisel ja rakendamisel, millega kaitstakse põhilisi inimõigusi ning 
töötajate õigusi ja hea valitsemistava standardeid.
–„Kõik peale relvade” (EBA) kokkulepe, mille kohaselt ei kohaldata vähimarenenud riikide 
toodete (v.a relvad ja laskemoon) suhtes imporditollimakse või -kvoote.

Seda süsteemi säilitades võetakse uue õigusakti ettepanekuga kasutusele arenguriikide 
impordikavas mitmed muudatused, mille eesmärk on keskenduda kõige enam abi vajavate 
arenguriikide impordisoodustustele. Praktikas tähendab see seda, et mõne riigi soodustused 
tühistatakse, kuid tänu sellele suurendatakse kavasse jäävatele riikidele mõeldud soodustusi. 
Seda toimingut võiks nimetada „soodustuse konsolideerimiseks”.

1. Hõlmatud riigid

Uue ettepaneku kõige märkimisväärsem muudatus on soodustuste kohaldamiseks kehtestatud 
uued kriteeriumid, millega vähendatakse soodustatud riikide arvu märkimisväärselt, st 
praeguselt 176 riigilt umbes 80 riigile. See tuleneb kolmest ettepanekus esitatud aspektist:

a) riigid, kellega on alternatiivne sooduskord, peamiselt vabakaubanduslepingud, 
jäetakse GSP soodustatud riikide hulgast välja;
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b) kavast jäetakse välja ka ülemereriigid ja -territooriumid, USA ning Austraalia;

c) need riigid, kes on Maailmapanga liigituse kohaselt kolmel järjestikusel aastal olnud 
vahetult enne soodustatud riikide loetelu ajakohastamist kõrge või üle keskmise sissetulekuga 
riigid, enam soodustusi ei saa. Soodustustest jäävad ilma näiteks Kuveit, Saudi Araabia, 
Venemaa, Brasiilia ja Katar.

Kui kaks esimest kriteeriumi ilmselt vastuväiteid ei tekita, siis kolmas kriteerium avaldab 
igatahes suurt mõju neile riikidele, kes GSP kava soodustused kaotavad ja kelle suhtes 
hakatakse kohaldama vaid enamsoodustusrežiimi, ja seda eelkõige juhul, kui eksporttoodete 
soodustusest tulenev marginaal on väga suur. Selle ettepaneku taga on soov muuta konkurents 
vähem arenenud riikidele väiksemaks. Komisjoni arvates saavad praegu GSP kava raames 
kõige rohkem soodustusi enamarenenud arenguriigid, kes moodustavad GSP kava raames 
toimuvast impordist ligikaudu 40%. Paljud sellised riigid peavad ka hetkel Euroopa Liiduga 
läbirääkimisi kahepoolsete kokkulepete üle, mis annab selgelt tunnistust sellest, et neil on vaja 
teistsuguseid kaubandussuhteid. Samal ajal võib see ettepanek muidugi ELi positsiooni nendel 
läbirääkimistel parandada.

Sellega seoses tuleb märkida, et Maailmapanga indeks ei ole GSP määruses uudne. Praeguses, 
2008. aastal vastu võetud määruses on öeldud, et suure sissetulekuga riigid tuleks kavast 
kõrvaldada, kuid see nõue on seotud haavatavuse kriteeriumiga (ELi suunatud ekspordi viie 
suurima jaotise väärtus võib moodustada kuni 75% kogumahust) ning tegelikkuses ei ole 
ühtegi riiki selle kriteeriumi alusel kavast välja jäetud.

Raportööri arvates on väga oluline, et toetutaks objektiivsetele, stabiilsetele ja 
rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumidele, mida oleks võimalik kaitsta ka WTOs, ning 
sellega seoses on Maailmapanga indeksil vähe võistlejaid. Seetõttu ei tehtud selle kohta ühtegi 
muudatusettepanekut. Et aga riigid, kes on määruse jõustumise ajaks ELiga kahepoolsed 
kokkulepped sõlminud, kuid kes neid poolelioleva ratifitseerimisprotsessi tõttu veel ei saa 
kohaldada, soodustusi ei kaotaks, tuleb kavandatud üleminekuperioode muuta, sest vastasel 
korral võivad kaubanduses häired tekkida. 

2. Päritolureeglid

Peale selle tuleb selgitada, kuidas mõjutab GSP alla kuuluvate riikide ja seega ka täiustatud 
GSP päritolueeskirjade alla kuuluvate riikide arvu märkimisväärne vähendamine eelkõige 
piirkondliku tasandi kaubandust. Uued päritolureeglid suurendavad piirkondliku 
kumulatsiooni võimalust ning nendega võetakse kasutusele ühekordse muundamise põhimõte. 
Kui naaberriikidest kaubanduspartnerid on kavast välja jäetud, võib see suurt mõju avaldada 
nendele riikidele, kelle suhtes GSP kava soodustusi endiselt kohaldatakse, ja nende riikide 
suutlikkusele importida ja eksportida tooteid edasiseks töötlemiseks. Kui mõnes praeguses 
piirkonnas sõlmiks üks riik või mitu riiki ELiga vabakaubanduslepingu, avaldaks see GSP alla 
allesjäävate riikide võimalustele suurt mõju, v.a kui on kehtestatud erisätted. Igal juhul peab 
komisjon tagajärgi lähemalt uurima ning jälgima ning nende kohta teatavatel kindlatel 
tingimustel aru andma.

3. Hõlmatud tooted
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Soodustatud riikide arvu vähendamine tähendab ka arenguriikide soodustuste mahu 
märkimisväärset vähendamist. Allesjäävate soodustatud riikide hulgas on palju riike, kes on 
väga vaesed ja kelle inimarengu indeks on suhteliselt madal, kuid kes ei ole vähimarenenud 
riigid. Raportöör on seisukohal, et GSP kava läbivaatamisel peaks arengupotentsiaali 
suurendamiseks püüdma laiendada soodustusi kavasse alles jäävatele vaesematele riikidele. 
Juhul kui konkurentsivõimelisema majandusega riike arvesse ei võeta, on võimalik tollimakse 
veelgi rohkem vähendada, sest praegu vähendatakse tollimakse tihti nii minimaalselt, et 
soodustuste taotlemisega seotud lisabürokraatia kaalub soodustuse üles. Kohaldusala tuleks 
laiendada ka teatavatele arenguriikide jaoks eriti väärtuslikele toodetele, kuid samas tuleb 
vältida vähimarenenud riikide jaoks oluliste toodete soodustuste vähendamist. 

4. Astmestamine

Astmestamine tähendab seda, et konkreetse riigi tootmissektori soodustused kaotatakse, kui 
selle riigi konkurentsivõime ELi turul liiga suureks muutub. Vastavalt 2008. aasta kavale 
kaotatakse soodustused siis, kui jaotise keskmine import kõnealusest riigist ületab kolme aasta 
jooksul 15% kõikidest riikidest pärinevate samasuguste toodete impordi väärtusest (või 12,5% 
tekstiili puhul). Komisjon teeb nüüd ettepaneku suurendada tootmissektorite arvu 21-lt 32-ni, 
et kategooriaid ühtlasemaks muuta. Kõnealuseid künniseid on tõstetud vastavalt 17,5% ja 
14,5%ni, kuid komisjoni arvates on see peamiselt uue olukorraga kohandamine, mitte tegelik 
suurendamine. 

Raportöör tunneb heameelt tootmissektorite suurema üksikasjalikkuse üle, mis peaks 
soodustama sihipärasemat astmestamissüsteemi, ning ta ei poolda künniste muutmist. 
Euroopa Parlament peaks aga ettepaneku mõju tähelepanelikult jälgima.

5. GSP+

Kavandatud reformi üks eesmärke on edendada põhilisi inimõigusi ning töötajate õigusi ja 
säästva arengu ning hea valitsemistava põhimõtteid ning seda stiimulite abil, tänu millele 
sooviks GSP+ kavaga rohkem riike ühineda. GSP+ kava on põhiliste inimõiguste ja säästva 
arengu põhimõtete edendamise ja kaitse oluline vahend. 

Tegelikkus on aga see, et juhul kui üldise kava jaoks kavandatud kriteeriumid kehtima jäävad, 
säilitavad praegusest 15 soodustatud riigist abikõlblikkuse vaid väga vähesed ja seda kas 
seetõttu, et nad on sõlminud ELiga vabakaubanduslepingu (Kesk-Ameerika, Peruu ja 
Colombia) või seetõttu, et nende soodustused tühistatakse, kuna nad on üle keskmise 
sissetulekuga riigid. Komisjoni arvutuste tulemusel oleksid kõigi kriteeriumide täitmisel 
abikõlblikud vaid kolm uut riiki.

Raportöör nõustub komisjoni ettepanekutega erikava osas, mis hõlmab järgmist:

− loetelu 27 konventsioonist, mille ratifitseerimine on abikõlblikkuse eelduseks 
− majanduslikke kriteeriume, sh impordi osakaalu 2%-line (1%-lise asemel) künnis, ja 
mitmekesisuse nõude säilitamine
− toodete astmestamise välistamine



PR\886901ET.doc 27/27 PE473.824v02-00

ET

− tähtajatu kohaldamine

− läbipaistvam järelevalvesüsteem ning tõhusam soodustuste peatamise mehhanism. 

6. Kaitsemeetmed

Uues määruses on sarnaselt varasemaga olemas kaitse- ja järelevalvemeetmed. Uuesti 
määratletud on aga kaitseklauslite kohaldamise kord, millega antakse nüüd ELi tootjatele 
seaduslik õigus sekkuda, ning see põhineb kahjutustestil: „tõsised häired”, st „majandus- ja 
finantsolukorra halvenemine” on piisav varasema ebaselge „tõsised raskused” asemel. Alles 
on jäetud teatavad tekstiili-, põllumajandus- ja kalandussektori kaitsemeetmed ning nende 
künniseid on reguleeritud vastavalt astmestamismehhanismi kaitsemeetmetele. Raportöör teeb 
ettepaneku laiendada tekstiili suhtes kohaldatavat kaitsemeedet selliselt, et see hõlmaks kõiki 
tekstiile ja mitte ainult rõivaid.

7. Otsustamismenetlus

Uue õigusakti ettepaneku suhtes ei kohaldata mitte ainult seadusandlikku tavamenetlust, vaid 
sinna tuleb Lissaboni lepingust tulenevalt lisada ka uued otsustamismenetluse sätted ning 
viited rakendusaktidele ja delegeeritud õigusaktidele. Mõistagi on Euroopa Parlamendi roll 
vastavalt sellele määrusele varasemaga võrreldes väga erinev seda ka määruse rakendusetapis 
tehtavate otsuste osas. Üldiselt tundub, et komisjon jagab kahe menetluse eristamise osas 
aluslepingu tõlgendamise puhul suurel määral Euroopa Parlamendi seisukohta ning 
delegeeritud õigusaktide menetlus hakkab toimuma väga sageli. GSP määrusega kaasneb 
palju lisasid, mis võetakse vastu delegeeritud õigusaktidena. Seda tehakse peamiselt seetõttu, 
et paljud künnised jms arvutatakse GSP koguimpordi alusel, mis võib muidugi aja jooksul 
muutuda, ning seetõttu tuleb selliseid näitajaid pidevalt kohandada. Selles osas tehakse 
raportis muudatusettepanekuid määruse kooskõlla viimiseks muude kaitsemeetmeid 
puudutavate ELi õigusaktidega.

8. Määruse kehtivusaeg

Komisjon soovitab rakendada määrust tähtajatult ja määruse kehtivusaja pikendamise 
kuupäeva mitte kindlaks määrata. Läbivaatamine nähakse ette iga viie aasta järel. Kuna see on 
esimene kord, mil määrus võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse kaudu, ja kuna 
kavandatud muudatused on suured, soovitatakse määruse kehtivusajaks seada 10 aastat. See 
oleks praeguse olukorraga võrreldes siiski märkimisväärne edasiminek ning piisavalt pikk 
periood majandustegevuses osalejate stabiilsuse ja prognoositavuse tagamiseks. 


